
Du vinner på att återvinna.  

För din miljö och framtida 

generationer. 

Var ligger min närmaste återvinnings-
station? 

Gå in på www.ftiab.se eller ring oss på tfn 0570-816 00 
för att hitta din närmaste återvinningsstation.  

Mossebergs avfallsanläggning 

Arvikas avfallsanläggning Mosseberg ligger ca 2 km 
utanför Arvika, vid riksväg 61 i riktning mot 
Charlottenberg.  

När du kommer till Mosseberg med dina grovsopor ska 
du sortera dem vid sorteringsrampen. Har du redan 
sorterat ditt avfall hemma går det naturligtvis snabbare 
för dig. 

Tveka inte att fråga oss om hjälp om du är osäker på 
hur något ska sorteras. Vi finns till för dig! 

Återanvänd användbara saker 

De flesta av oss har säkert en samling ”skräp” i garaget 
eller förrådet som vi vill bli av med. Du kanske tröttnat 
på din gamla bokhylla, men någon annan kanske vill ha 
den? Släng inte bort användbara saker, lämna istället in 
dem till någon av de organisationer som jobbar med 
återbruk, såsom Miljömyran eller Erikshjälpen. 

På Mossebergs avfallsanläggning finns en 
mottagningsstation som tillhör Miljömyran, där du kan 
lämna saker som du tycker är i för bra skick för att 
kasta. 

Trasiga eller oanvändbara saker som inte går att 
återanvända bör istället återvinnas. Tänk på att sortera 
rätt, så att materialet kan återvinnas på rätt sätt. 

Sorteringsguide 

så sorterar du ditt avfall 

Varför ska jag återvinna? 

Du hjälper till att spara energi och naturresurser genom 
att återvinna materialen flera gånger. Det blir också 
mer ekonomiskt att återvinna istället för att 
nyproducera.  

Du hjälper till att skydda både människor och miljö. På 
så vis vinner även du. Varje gång du återvinner. 
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Restavfall 

T ex kuvert, post-it lappar, plast 
som inte är en förpackning, 
cigarettfimpar, 
dammsugarpåsar, färgade 
servetter, tejp, snören, blöjor, 
bindor, tops. 

Lämnas på Mossebergs avfallsanläggning: Lämnas på återvinningsstationen: 

Plastförpackningar 

T ex flaskor, burkar, dunkar, 
plastpåsar, tuber, chipspåsar, frigolit, 
plastfolie. 

Ta av korkar och lock. Dessa ska ligga löst i 
behållaren. 

Pappersförpackningar 

T ex sockerpåsar, pastapaket, mjölk- 
och juicepaket, presentpapper, 
toarullar.  

Skölj ur, platta till och vik ihop. 

Metallförpackningar 

T ex konservburkar, tomma 
sprayburkar, tuber, kapsyler och 
lock, aluminiumfolie. 

Skölj ur förpackningen. Låt hatten på 
kaviartuben sitta kvar.  

Glasförpackningar 

T ex flaskor och burkar av färgat och 
ofärgat glas. Obs! Skilj på färgat och 
ofärgat glas.  

Ta av kapsyler och lock och sortera efter 

materialslag. 

Tidningar 

T ex dags- och veckotidningar, 
tidskrifter, kataloger, reklamblad, 
broschyrer och skriv/ritpapper. 

Ta bort eventuella plastomslag runt 
tidningar och reklam. 

Elektronikavfall 

Allt som drivs med sladd 
eller batteri. 

T ex lampor, lysrör, 
datorer, TV-apparater, 
leksaker, batterier, 
vitvaror. 

Farligt avfall 

Viktigt att försluta behållaren väl och 
att märka upp innehållet.  

T ex färgrester, lösningsmedel, 
oljerester, kemikalier, sprayburkar. 

Grovavfall 

Större avfall som sorteras i rätt 
containrar på Mosseberg, fråga 
personalen om du är osäker.  

T ex wellpapp, metallskrot, gips, 
däck (med eller utan fälg), 
stoppade möbler, större saker av 
plast, träavfall, impregnerat trä, 
trädgårdsavfall, porslin, speglar, 
isolering. 

Matavfall 

T ex matrester, frukt– och 
grönsaksskal, kaffesump och 
filter, kött– och fiskrester, 
äggskal, hushållspapper och 
ofärgade servetter. 

Hämtas av sopbilen: 

Textil 

Alla former av textilier, hela och rena, trasiga eller smutsiga. 
Textilen eftersorteras för återbruk och för återvinning. 

T ex kläder, skor, gardiner, dukar, handdukar, väskor. 

 
Miljömyran kanske vill ha mina 
grejer? De återbrukar ju det 
mesta! Jag lämnar nog in mina 
prylar i deras bod på rampen på 
Mosseberg. 


